Zápisnica z výročného zasadnutia sekcie LRU – F 2017

Dátum konania: 21.1.2017 13:00
Miesto konania: Slovenský rybársky zväz - Rada , ulica Andreja Kmeťa 20, Žilina
Zúčastnení členovia odboru športovej činnosti:
 za sekciu LRU-feeder :Ján Lantaj, Pavel Brašeň, Miloš Galgóci, Milan Melichár


za rozhodcovskú komisiu: Pavol Kubiš, Gabriela Hupková, Vladimír Hupka, Jozef Vicena

Zúčastnení zástupcovia MO a MsO SRZ s platným hlasovacím mandátom:
1. Peter Hrubjak
2. Roman Pavelka
3. Milan Melichár
4. Miroslav Začko
5. Milan Zelenák
6. Szikonya Kristián
7. Marian Hason
8. Ľudovít Scheibenreif
9. Jozsef Vanya
10. Ján Slašťan
11. Oto Hodek
12. Ľudovít Tamáš
13. Milan Michlík
14. Jozef Púčik
15. Gabriel Drozdík

MsO SRZ Galanta
MO SRZ Dunajská Lužná
MsO SRZ Bratislava 2
MsO SRZ Hlohovec
MsO SRZ Považská Bystrica
MsO SRZ Nové Zámky
MsO SRZ Bratislava 1
MsO SRZ Sereď
MsO SRZ Senec
MsO SRZ Košice
MsO SRZ Komárno
MsO Bratislava V
MsO Pezinok
MsO Dolný Kubín
MsO Štúrovo

1)Otvorenie
Ján Lantaj privítal všetkých zúčastnených zástupcov organizácií a hostí, oboznámil ich s programom a jednotlivými
bodmi zasadnutia a po predložení poverení od zástupcov organizácií SRZ uviedol, že mandát na hlasovanie má 15
zástupcov jednotlivých MO a MsO SRZ a otvoril schôdzu. M. Hason požiadal o doplnenie jeho písomne
predložených návrhov k jednotlivým bodom programu, ktoré boli následne zapracované k bodom termínový
kalendár, plán prípravy štátnej reprezentácie a rôzne. Pred začiatok zasadnutia bolo vyhovené žiadosti p. Jusinka
o možnosť zhotovovania videozáznamu zo zasadnutia.
2) Vyhodnotenie športovej činnosti v roku 2016
Ján Lantaj informoval zúčastnených o priebehu postupových súťaží a MSR v roku 2016. 1. liga LRU feeder bola
naplánovaná v súlade s odhlasovaným termínovým kalendárom pre rok 2016, čím boli vytvorené predpoklady pre
dobré zabezpečenie, prípravu a dodržiavanie pravidiel na jednotlivých pretekoch. V priebehu 1. ligy nedošlo
k žiadnym závažným porušeniam pravidiel a nebol podaný ani jeden protest. Hlavným nedostatkom bola
nedostatočná spolupráca niektorých organizácií pri pretekoch 1.ligy,hlavne čo sa týka úpravy a vytýčenia
pretekárskych tratí. Ďalej sa prejavilo aj to, že vedúci družstiev nepodávajú protesty priamo na pretekoch a po
pretekoch sa snažia riešiť nedostatky, ktoré boli v priebehu súťaže. Pre organizovanie MSR bolo odporúčané, aby
sa pri výbere lokality prihliadalo na rastúci záujem zo strany záujemcov o toto podujatie, nakoľko na MSR 2016
bola kapacita obmedzená daným maximálnym počtom účastníkov.
V 2. lige prebehli súťaže podľa kalendárneho plánu. Zvýšila sa pripravenosť a prestíž pretekárov a tak isto sa splnili
ciele 2. ligy. Nedostatky boli obdobné ako v 1.lige, úprava a vytýčenie boli v jednom prípade nedostatočné. Ďalšie
negatíva boli v nekompetentnom rozhodovaní a posudzovaní pravidiel rozhodcami. (neplatné registračné
preukazy, neoprávnené žrebovanie forhendov). Z tohto vyplýva, že vedúci družstiev musia kontrolovať
dodržiavanie pravidiel a v prípade ich porušenia ihneď riešiť porušenie.
Vyhodnotenie MS 2016 Srbsko
Vedením reprezentačného tímu bol poverený p. Milan Melichár, ktorý zodpovedne pripravil a zabezpečil dôstojné
podmienky pre účasť na MS. Naši pretekári reprezentovali a umiestnili sa podľa najlepších možností a schopností,
ktoré im vytvárajú podmienky našich súťaží.

3) Prihlášky a registrácie pre rok 2017, nasadenie družstiev v roku 2017
J. Lantaj informoval prítomných, že možnosť prihlásenia do 1. ligy LRU-F využili všetky družstvá, ktoré mali nárok
štartovať v ročníku 2017. Do 2. ligy LRU –F využilo možnosť prihlásenia desať družstiev, všetky v predpísanom
časovom termíne.
Nasadené družstvá 2017
1. Liga LRU Feeder
por.
Organizácia SRZ, MsO, MO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sereď – Fishmaster
Bratislava 1 AWAS Team
Galanta – Masterfish
Galanta – Sensas Team A
Považská Bystrica – Browning
Komárno – Tubertíni
Nové Zámky – Maros Mix
Hlohovec Browning
Senec – SPRO
BA II – Trabucco
Pezinok – maros Mix
Štúrovo – Colmic

2. Liga LRU Feeder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D. Streda A
D. Lužná – MVDE
Bratislava V. „A“ – ŠKFT Abramis
Dolný Kubín
Košice A
Dunajská Streda B – Haldorádo
Košice B – Rypomix
Trebišov B – Big Carp Bait
Košice – Sensas
Bratislava V. „B“ – ŠKFT Abramis

4) Termínový kalendár súťaží pre rok 2017
Pred návrhmi termínov a revírov pre ročník 2017 bol prednesený návrh p. Hasona , ktorý sa týkal výberu
reprezentácie do 10 pozície v tabuľke jednotlivcov 2016 a v prípade neúčasti reprezentačného družstva na MS
národov možnosť využitia nevyčerpaného štartovného na MS klubov. Celé znenie návrhu je uvedené v bode 5. Pri
prezentácii návrhu J.Lantaj poznamenal, že stále prebieha výberové konanie štátneho trénera reprezentácie
a niektoré návrhy týkajúce sa nominačných pravidiel by rád prenechal v právomoci trénera, ak sa nájde a schváli
vhodný kandidát. P. Hrubjak pripomienkoval návrh výberu reprezentantov do 10 miesta a navrhoval do 15 miesta.
M. Hason poznamenal, že chce hlasovanie o svojom návrhu ako celku, zo všetkými prednesenými bodmi. P.
Hrubjak taktiež pripomienkoval rozhodnutie sekcie LRU-F o schválení možnosti štartu na MS klubov iba pre
družstvá, ktoré skončili v celkovom hodnotení v 1.lige na 1 až 2 mieste, s návrhom aby bola možnosť v prípade
neúčasti 1 a 2 družstva aj pre družstvo s 3 miesta celkového hodnotenia. M. Melichár vyzval zástupcov družstiev,
ktoré majú na základe konečného hodnotenia možnosť účasti na MS klubov a obaja zástupcovia sa vyjadrili kladne
k otázke štartu svojho tímu na tomto podujatí. J.Lantaj poznamenal, že pre tento rok sa budeme držať schváleného
výberu pre MS klubov z posledného zasadnutia sekcie LRU-F.
Za termínový kalendár hlasovali účastníci 1. ligy a 2. ligy samostatne, každý poverený zástupca pre svoju súťaž.
Na základe hlasovania prítomných boli odsúhlasené nasledovné termíny a revíry pre 1. a 2. ligu LRU-F v roku
2017
1. liga LRU feeder
1. kolo
2.
3.
4.

dátum
6.-7.5.
10.-11.6.
9.-10.9.
29.-30.9.

MsO, MO
Prievidza
Hlohovec
Zvolen
Trenčín

revír
VN Nováky
Váh Madunice
VN Môťová
Váh Trenčín

zodpovedná osoba
Peter Hrubjak
Miroslav Začko
Peter Hrubjak
Milan Zelenák

2. liga LRU feeder
1. kolo
2.
3.

29.-30.4.
10.-11.6.
2.-3.9.

D.Streda
Hlohovec
Košice

Dolný Bar
Váh Madunice
Hornád Košice

Bytča
Žilina

Hričovský kanál
Váh Žilina

Pavel Brašeň
Miroslav Začko
Pavel Brašeň

MSR 2017 družstiev/jednotlivcov
16 -17.9.
náhradná lokalita pre MSR

Ján Lantaj

Podrobný kalendár aj s pohárovými pretekmi bude uverejnený na stránke www.srzrada.sk a na FB sekcia LRU –F
5) Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2017
K bodu zasadnutia: 4. Plán prípravy štátnej reprezentácie pre rok 2017- prednesený nasledovný návrh:

1. V prípade účasti družstva na MS národov 2017 musia v súlade s nominačnými pravidlami pretekári na prvých
šiestich miestach písomne potvrdiť svoju účasť do 15. februára 2017.
2. V prípade neprihlásenia sa potrebného počtu pretekárov do termínu (bod 1), osloviť ostatných pretekárov po
desiate miesto vrátane. Záujemcovia potvrdia svoju účasť do 20.02.2017 písomne, alebo
e-mailom.
3. Každý nominovaný a sekciou schválený pretekár je povinný zložiť na sekciou LRU F určený účet nevratnú
zálohu vo výške 500€ (slovom päťsto) do 10.03.2017. (V tento deň musia byť peniaze pripísané na účet)
4. V prípade neúčasti reprezentačného družstva na MS národov 2017,bude štartovné určené na tieto majstrovstvá
poskytnuté na úhradu štartovného pre družstvá, ktoré sa zúčastnia na Klubových MS 2017 rovným dielom. Sú to
družstvá ktoré sa umiestnili na 1 a 2 mieste v súťaži prvá liga LRU FEEDER. 2016
Po prednesení kompletného návrhu p. Hasona bolo zahlasované zástupcami s platným mandátom v pomere za 14
proti 0 zdržal sa 1. Tento návrh bol prijatý.
6) Plán práce na rok 2017
V roku 2017 prebehnú 4 kolá 1. ligy LRU-F, 3 kolá 2. ligy LRU-F a majstrovstvá SR v LRU-F.
J. Lantaj informoval, že o organizáciu juniorských majstrovstiev SR prejavil záujem a požiadal p. Jaroslav Heler
a jeho žiadosť vzala sekcia LRU-F na vedomie a odporučí Rade SRZ, aby majstrovstvá SR juniorov boli
zorganizované spoluprácou p. Helera a sekcie LRU-F.

7) Rôzne


Návrh zrušiť v článku 15) úlovky a ich prechovávanie vetu: „pretekár je povinný každú rybu z vody
vyloviť podberákom bez ohľadu na jej druh a veľkosť“.
Prebehlo hlasovanie prítomných: za 10, proti 4, zdržal sa 1, návrh bol prijatý a pravidlo podoberania bude
zrušené.



Návrh na zmenu časového harmonogramu ligových pretekov. Na základe jeho pripomienky sa prijal návrh,
že každé preteky vo svojich propozíciách upravia časový harmonogram podľa daných ročných podmienok
a situácie a tieto budú platiť počas celého dvojdňového kola pretekov s výnimkou nepredvídateľných
prírodných obmedzení ( čl.22 jav búrky)



Prebehla informácia o zrušení pomocných rozhodcov z radov pretekárov z dôvodu vysokej neefektívnosti,
podľa skúseností z ročníka 2016.



Návrh zmenu pravidiel čl. 17-Váženie nasledovne: po odvážení rýb a podpise pretekára o správnosti
váženia sa ryby okamžite šetrne pustia naspäť do vody.
Prebehlo hlasovanie prítomných: za 14, proti 0, zdržal sa 1, návrh bol prijatý a bude zapracovaný do
pravidiel LRU-F



Návrh modifikácie čl.11-Príprava pretekára o zmenu v pravidle pre naberanie vody v neutráli na:
Počas prípravy je dovolené vstúpiť do vody vo svojom lovnom mieste za účelom ukotvenia úlovkovej
sieťky, uloženia plošiny a nabratia vody, návrh bol odsúhlasený a bude zapracovaný do pravidiel.
V súvislosti s čl.11 a vstupom trénera resp. kapitána družstva do priestoru pretekára bol prijatý návrh, že
na začiatku pretekov vedúci družstva oznámia menovite dvoch ľudí, bez možnosti zmeny počas preteku,
ktorí budú môcť vstupovať do priestoru svojho pretekára v rámci platných pravidiel.



G.Hupková odporučila aktualizáciu súťažných pravidiel v čl.12-Vnadenie o doplnenie práškových
posilovačov a farbív, nakoľko s výkladu nie je zrejmé, že sú povolené v rámci 12 l vnadiacej zmesi. Toto
odporučenie sa zapracuje v rámci aktualizácie súťažných pravidiel LRU-F.



J. Lantaj informoval zúčastnených o odstúpení člena sekcie p. Drozdíka na vlastnú žiadosť a o kooptovaní
na jeho pozíciu p. Miroslava Začka



Žiadosť o aktualizáciu všetkých platných modifikácií pravidiel LRU-F a zverejnenie kompletných aktuálne
pre ročník 2017 platných pravidiel, ktorá prebehne v najbližšom možnom termíne, najneskôr do prvého
termínu školenia rozhodcov

8) Záver
Návrh na uznesenie z rozšíreného zasadnutia sekcie LRU -F 2017:
1. Schvaľujeme termínový kalendár súťaží LRU-F 2017.
2. Schvaľujeme plán práce na rok 2017.
3. Odporúčame modifikáciu súťažných pravidiel LRU-F.
4. Berieme na vedomie prihlášky do súťaží a nasadenie družstiev.
5. Berieme na vedomie správu sekcie LRU-F za rok 2016.
6. Berieme na vedomie vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2016.

V Bratislave: 27.1.2017

